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Některé úvodníky psané redaktory Chemických listů 
jsou věnovány radám, jak se vyhnout problémům, 
s kterými se u řady příspěvků setkávají. Mnohá doporučení 
lze čerpat v „Instrukcích pro autory“, které jsou dostateč-
ně obsáhlé a redakce je neustále udržuje v aktuální formě. 
Není to zřejmě příliš atraktivní dokument, jak lze z formy 
některých došlých materiálů dovodit, a proto ta snaha 
redaktorů o osvětu radami v odlehčené formě. 

I tyto řádky jsou podobného charakteru, ale snaží se 
postihnout fázi, ve které řada autorů považuje publikaci již 
za hotovou. V tomto stádiu dovedli text od úvodu až 
k závěru, doprovodili jej citacemi a anglickým souhrnem 
a přiložili i všechny tabulky, grafy a obrázky. Pochopitelné 
uspokojení autora z této kompletace materiálů vede někdy 
k nesprávnému závěru, že on už pro svůj příspěvek udělal 
dost a teď ať se v něm porýpají recenzent a redaktor, když 
už to musí být. Těmito fázemi skutečně každá došlá práce 
projít musí a podle úrovně primárního textu může být re-
dakční práce příjemná a zajímavá nebo je naopak až vy-
čerpávající. A to může autor výrazně ovlivnit ještě před 
odesláním příspěvku do redakce. 

Jako každé lidské dílo ani prvopis publikace není 
prost chyb. Stačí připomenout, jak obtížně se dohledávají 
všechna místa, kam by měla být promítnuta změněná čísla 
vzorců nebo přečíslované citace, a kolik chyb lze udělat 
při opisování číselných hodnot. Také textová část zpravi-
dla nevzniká najednou a bývá skládána ze segmentů, které 
nemusí na sebe ideálně navazovat. To je třeba odstranit, 
stejně jako chyby, na které upozorní pravopisná kontrola 
v textovém editoru. Obrázky, tabulky a grafy pouze překo-
pírované z různých předloh (často s anglickými popisky) 
zpravidla neodpovídají požadavkům a je třeba je příslušně 
upravit. Ke všem těmto opravám má nejblíže autor, který 
je také nejkompetentnější osobou pro volbu vhodných 
a nenásilných úprav. Na redaktora už by pak měly zbýt jen 
drobnosti, které odhalí jen jeho zkušené oko. 

Naplněním všech oddílů osnovy článku může 
v počátku vzniknout materiál dosti košatý. A jako košatý 
strom i takový text je nutno proklestit. Především je třeba 
vypustit věty i odstavce, ve kterých se opakují již jednou 
uvedené skutečnosti. Vzpomínám přitom na svého dlouho-
letého vedoucího (Jiřího Závadu), který nás nabádal, že 
nesmíme vyčerpávat pozornost čtenáře zbytečnými odstav-
ci, pro které měl výraz „redundantní“. (To slovo se mi tak 
vrylo do paměti, že si něj vzpomenu při psaní jakéhokoliv 
dokumentu.) Rovněž nalezení výstižnějších formulací 
a přesnějších závěrů, než které obsahoval původní text, 
může práci výrazně zkrátit a projasnit. 

Odstraňování chyb a upravování příspěvku podle 
norem časopisu není práce příjemná. A mnozí autoři se 
požadavky redakce cítí zkráceni ve svých právech uplatnit 
formu článku podle svého gusta. Ale i pro publikace platí 
stejně jako v demokratické společnosti, že práva a povin-
nosti by měly být v souladu. Každý autor jako čtenář má 
nárok číst práce bez chyb a přehledně zpracované. A proto 
v pozici autora se musí vyrovnat s redakčními připomínka-
mi, které k tomuto cíli vedou. Prosazování redakčních 
norem může probíhat s různou tvrdostí. V Chemických 
listech jsme dosud byli až dost tolerantní k formálním ne-
dostatkům došlých příspěvků. V řadě jiných časopisů jsou 
práce v nevyhovující formě rovnou odmítány. 

Byl bych rád   a ostatní redaktoři jistě také   kdyby 
autoři v duchu předchozích řádků po náročném sepisování 
vždy přemohli jak únavu, tak i uspokojení, a svou autokon-
trolou a revizí ještě před odesláním vylepšili svůj příspě-
vek. To je předpoklad snadného a rychlého následného 
redakčního procesu, který je společným zájmem redakce 
i autorů. Tímto procesem ovšem nelze vylepšit práci, která 
je celá svým obsahem redundantní, což však snad není 
a nebude případ většiny příspěvků do Chemických listů. 

 
     Petr Holý 

Kdy je publikace hotová ? 


